
aan de Word een partner

Bepaal mee de toekomst

Ondersteun onderwijs en onderzoek aan  
de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie



Beste potentiële partner, 

Als faculteit streven we ernaar om onze studenten te transformeren in hoogopgeleide beleidsmakers, 
ondernemers en onderzoekers, met een ethische en globale mindset. Om dit te realiseren, bieden we hen 
kwalitatief academisch onderwijs en verrichten we wetenschappelijk, bedrijfseconomisch onderzoek met 
bijzondere aandacht voor duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en internationalisering. 

Doorheen hun studietraject moedigen we studenten aan om hun theoretische kennis om te zetten in 
praktische ervaring. Hiervoor rekenen we sterk op de expertise van onze professionele partners. In ruil bieden 
we onze partners de kans om te rekruteren uit een pool van jong, ambitieus talent en om de visibiliteit van 
hun brand te vergroten: een win-win voor beide partijen. 

                     Prof. dr. Koen Vandenbempt                     
                              Decaan   

Meer dan 23.000 studenten volgen een opleiding aan de Universiteit 
Antwerpen, en 23.6% van hen zijn internationale studenten. Aan de 
Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie bieden we programma’s 
aan in het Nederlands en het Engels.  

 » Studenten TEW: bedrijfskunde hebben de know-how om   
       economische, management gerelateerde issues op te lossen.  
       Ze specializeren zich o.a. in accounting, transport en logistiek, data  
       mining, international entrepreneurship en finance. 

 » Binnen het TEW: economisch beleid programma leren studenten  
       de impact van economische, strategische beslissingen op overheden,  
       bedrijven en gezinnen te analyzeren.   

 » Het sociaal-economische wetenschappen programma is uniek  
       in Vlaanderen en biedt studenten inzichten in zowel economische  
       als sociale issues.   

 » Bij handelsingenieur and handelsingenieur in de   
       beleidsinformatica ligt de focus op bedrijfskunde, economie,  
       innovatie, technologie en management information systems. 

 » Tenslotte bieden we gespecialiseerde programma’s aan in   
        organisatie en management, cultuurmanagement en  
        maritiem & logistiek management. 

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Meer weten over andere studentenprofielen en faculteiten? 
 »   www.uantwerpen.be/faculteiten

Onze studenten

http://www.uantwerpen.be/faculteiten


 

 » versterk je brand en verhoog   
       je marktvisibiliteit; 

 » rekruteer uit een pool van  
      gemotiveerde young potentials; 

 » neem deel aan unieke networking    
      opportuniteiten; 

 » vorm mee de managers van morgen       
      met een duurzame en ethische mindset; 

 » deel je knowhow en je technologie         
      met professionele researchers in een 
      maatschappelijk relevante context; 

 » Benut frisse ideëen en visies van millenials  
      en pas-afgestudeerden in je bedrijf.

Waarom partner worden?
 
Vacatures en stages
In het Career Center komen onze studenten en het bedrijfsleven samen. Op dit loopbaanplatform kunnen bedrijven 
en organisaties hun brand promoten door stages, vacatures en bedrijfsevenementen te posten. Volg het voorbeeld 
van honderen andere nationale en internationale bedrijven, en maak vandaag nog je gratis profiel aan. Je zal zo 
in direct contact staan met een grote groep ambitieus talent. Ieder jaar kan je via dat platform deelnemen aan de 
Career Week, een job- en infobeurs waar je als bedrijf je aanbod voor studenten en alumni bekend kan maken.

Studenten kunnen binnen hun curriculum of op vrijwillige basis een stage opnemen. Een stage moet passen binnen 
één van volgende velden: bedrijfskunde, economisch beleid, corporate technology implementation of management 
information systems. Als je een stageplek hebt die relevant kan zijn voor onze studenten, post je die op het  
Career Center. 

 » www.uantwerpen.be/career-center

Praktijkprojecten en praktijkgerichte masterproeven

Een praktijkproject of een praktijkgerichte thesis laat studenten toe om een real-life business case te analyzeren, 
en vervolgens aanbevelingen te formuleren in een rapport. Ervaring leert dat dit leidt tot creatieve en innovatieve 
oplossingen voor beide partijen. Elk project dat voldoende uitdagend is en past binnen de disciplines van de 
faculteit komt in aanmerking. Als je zo’n project hebt, kan je een voorstel indienen via onze website. 

 » www.uantwerpen.be/samenwerking-fbe

Gastlezingen en workshops

Ook in het opleidingsaanbod proberen we theorie zoveel mogelijk om te zetten in praktijk. Naast relevante cases uit 
het bedrijfsleven, nodigen we bedrijven en organisaties uit om specifieke topics te bespreken of samen te werken 
met onze studenten. Zulke samenwerkingsvormen moeten een educationeel doel hebben en mogen in geen geval 
van commerciele aard zijn. De waarde voor de studenten wordt bekeken in samenspraak met de docenten.  

 » career.fbe@uantwerp.be

Werk samen met de studenten

“Kristien (studente handelsingenieur) was vanaf dag 
één deel van ons team, dankzij haar kritische geest en 
gedreven mentaliteit. In haar praktijkproject werkte ze 
een materialiteitsanalyse uit, wat een onmisbare tool is 
geworden in onze duurzaamheidsstrategie.”

Frank Vandenborre, Group 
Director Sustainability bij Ageas

http://www.uantwerpen.be/career-center
http://www.uantwerpen.be/samenwerking-fbe
mailto:career.fbe@uantwerp.be


Werk samen met studentenverenigingen

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie werkt samen met verschillende  studentenverenigingen 
zoals Wikings-NSK, IMBIT, Capitant, AIESEC, Leap, SINC, 180 Degrees Consulting en Socio Economica.  
Deze verenigingen hebben sterke banden met onze studenten en met het bedrijfsleven. Ze organiseren 
frequent evenementen, lezingen en business games die beide partijen in contact brengt met elkaar (e.g. 
career days, het Stage/Thesis event, speeddates, etc.). 

Meer informatie vind je op de websites van de studentenverenigingen, maar we brengen je uiteraard ook 
graag in contact met de vertegenwoordigers. 

Onderzoeksprojecten en giften

Leerstoelen

Leerstoelen zijn mogelijk dankzij de steun die we ontvangen van individuen, verenigingen en bedrijven.  
Vaak worden ze ook vernoemd naar de donerende partij. Elke leerstoel wordt officieel ingehuldigd en onder de 
aandacht gebracht van het grote publiek. Het sponsoren van een leerstoel is een unieke kans om je naam of 
merk op lange termijn te verbinden aan een wetenschappelijk en maatschappelijk relevant project. 

 » www.uantwerpen.be/universiteitsfonds  

Donaties en giften

Jouw donaties helpen om de voortdurende groei van de universiteit te verzekeren. Als donateur investeer je in 
de toekomst van onze studenten en in ons onderzoek. Hoe je wil bijdragen, kan je volledig zelf bepalen.  

De faculteit promoot in het bijzonder investeringen in het Fund for International Studies. Dit fonds helpt 
studenten om, na het afstuderen, een bijkomende studie aan te vangen in het buitenland. Jouw vrijgevigheid 
kan zo een significante en concrete impact hebben op het leven van een student. Het geeft hem of haar een 
kritische, globale kijk op wereld, en bovendien versterk je zo de internationale reputatie van jouw alma mater. 

 »  www.uantwerpen.be/universiteitsfonds  

PhD en onderzoeksprojecten 

Onze researchers voeren vaak onderzoek uit in de vorm van projecten. Research projecten kunnen een antwoord 
bieden op specifieke vragen of noden van organisaties. Zo kan ook jouw bedrijf deelnemen aan ons PhD 
research, waarbij de onderzoeker in kwestie op het eind van het project een doctoraatstitel verkrijgt. Het 
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt steun aan PhD projecten die een duidelijke, toegevoegde 
waarde hebben voor het bedrijf en de maatschappij.

 » onderzoek.fbe@uantwerpen.be 

“De leerstoel laat ons toe om uitstekend 
academisch onderzoek te verrichten,  

gerelateerd aan de ontwikkeling van een 
maritiem ecosysteem. Het onderzoek is niet 
beperkt tot (internationale) academici; het 
draagt bij aan het maatschappelijk debat.”

Prof. Christa Sys, houder van de  
leerstoel BNP Paribas Fortis 

http://www.uantwerpen.be/universiteitsfonds
http://www.uantwerpen.be/universiteitsfonds
mailto:onderzoek.fbe@uantwerpen.be


Contact
Career Center & praktijk
Kim Van Overvelt   
T: +32 3 265 50 31   
career.fbe@uantwerpen.be 

Andere vragen 
Celine Kuysters  
T: +32 4 76 52 49 93   
celine.kuysters@uantwerpen.be 
www.uantwerpen.be

Volg ons 
        FaculteitBedrijfswetenschappenenEconomieUAntwerpen

         instagram.com/uantwerpenfbe

         twitter.com/uantwerpenfbe        

         tiktok.com/@uantwerpenfbe        

         linkedin.com/school/uantwerpenfbe
 

Studying at the  
University of Antwerp

Word een professionele partner
 »   www.uantwerpen.be/samenwerking-fbe
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